Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Čas letí jako voda a sotva jsme se v tomto školním
roce stačili trochu rozkoukat jsou před námi asi nejhezčí
svátky roku. Určitě jsou nejhezčí pro ty nejmladší, ale
určitě se na ně těšíme všichni. Ale než tyto svátky přijdou
čeká nás několik dalších oddílových akcí i další družinové
schůzky. Tak si užijte ten krásný adventní čas a jako
zpestření tohoto období budou naše společné oddílové
podniky.

Co se událo v listopadu
6.11. Návštěva tělocvičny
Tak zase skoro
po roce jsme se
opět vydali do
naší oblíbené
tělocvičny v
Malšově Lhotě.
A odpoledne
jsme se opět
báječně užili.
Vyzkoušeli jsme
různé nářadí,
zahráli si
několik her s
m í č e m a
p r o b ě h l i
překážkovou
dráhu. Na ni si
každý mohl
vyzkoušet svoji
Malšova Lhota
obratnost a
6.11.2010
rychlost. Museli
jsme přeběhnout po kladině, prolézt švédskou bednu,
přeskákat lavičku, udělat kotrmelec, přelézt kozu a
sklouznout se po lavičce. Všichni jsme všechny nástrahy
dráhy zvládli. Stopař se zase projevil jako správná opička,
když neustále šplhal po tyči za úžasu všech ostatních,
kterým lezení po tyči dělá trošku problém. Krásně
vysportovaní jsme zakončili naši schůzku pokřikem a
rozdali si sušenky, abychom rychle doplnili síly a došli
domů.
1. oddíl Hradec Králové

20.11. 9. Ročník hry na starém městě
“O poklad Hradeckých měšťanů”
Po roce hradečtí skauti opět hledali Poklad hradeckých
měštanů. V sobotu 20.listopadu odpoledne se na Malém
náměstí sešlo více jak dvěstě skautů z celého Hradce
Králové a z Liberce. Na srazu u kašny se to hemžilo dětmi
od první třídy až po deváťáky. Krátce po půl třetí
odpoledne zahájil hru vedoucí Hradecké jedničky, která
hru i letos připravila Vláďa Plášil-Siggi. Po krátkém
přivítání pokračovalo zahájení hry malým divadelním
představením. V něm roveři z Jedničky zavedli hráče do

děje dávného příběhu o jednom z měšťanů, který ukryl
hradecký poklad před husity, kteří se jej snažili získat. Naštěstí
zasáhla městská garda, které se podařilo jednoho z husitů
zajmout. Ale při doprovodu do šatlavy se jeho druhům
podařilo zajatce zachránit a společně uprchnout. Po tomto
úvodu se všech dvacet jedna družin rozešlo na svá výchozí
stanoviště, kde skauti zahájili hru. Během dvou hodin měli za
úkol obejít více jak dvacet míst na starém městě a zjistit různé
informace. Letos například získávali informace o soše Jana
Žižky, v Štalavě hledali sluneční hodiny, u kašny na Malém
náměstí počítali světla, na Morovém sloupu převáděli římské
číslice a v Mýtské ulici se snažili nalézt Slezskou bránu. Starý
mág jim předal fotografie s místy, kde byly uložené tajné
schránky s dalšími úkoly. Po celou dobu pátrání musely být
družiny ve střehu. Když se totiž potkaly navzájem dvě družiny,
mohly po sobě pálit papírovými koulemi a tak získávat životy
soupeřů a další body do celkového hodnocení. Ale i husité z
úvodní schůzky nezaháleli a i oni dále pátrali po pokladu a
napadali družiny papírovou municí. Po dvou hodinách
náročného hledání a bojů se všechny družiny sešly k
vyhodnocení první části hry. Vždy tři zástupci jednotlivých
družin vyhodnocovali splnění svých úkolů v prostorách
Církve bratrské a ostatní zatím netrpělivě čekali u Hudební
síně na výsledky a dopis s popisem cesty k pokladu. Po krátké
době vyběhli první se zprávou o pokladu ke svým družinám.
Pak rychle složit dopis a vyrazit do tmy hledat poklad. Hledání
pokladu v tmavých zákoutích Žižkových sadů dalo letos všem
zabrat. Nakonec se ozval vítězný pokřik:"Máme ho!". Letos se
poklad podařilo nalézt Pěšinkám a 4. Oddílu Stopa z Rybáren.
Hra byla zakončena na Malém náměstí rozdělením pokladu a
pokřiky jednotlivých zúčastněných oddílů. Všem účastníkům
se hra líbila a už nyní se těší na její další již jubilejní 10.ročník.
Další informace a fotografie na www.jednickahk.estranky.cz.

Staroměstská hra očima husity
Byli jsme svoláni na Malé náměstí přibližně třičtvrtě hodiny
před začátkem hry. Bylo ještě potřeba dodělat poslední úpravy,
jako bylo líčení zajatce a duchů a umístění krabiček s
překvapením na svá místa. Kolem čtvrt na tři se začali trousit
první účastníci. Proto jsme se já a můj oddíl pytlů (husitů v
Obrazekpytlovém oblečení) skryli do postranní uličky. Brzy
jsme ucítili nevábný pach, vycházející z psího výkalu na místě
naší skrýše. Začala úvodní scéna. Služka Kaťák, spolu s
měšťankou Melmenem, uvedla soutěžící do děje a také řekly,
že Hradec Králové jsme opět napadli my, husité (přesněji
řečeno, chtěli jsme ho znovu dobít). Po zvolání „Přiveďte
zajatce!“ přivádí hradní stráže vůdce našeho obléhacího
oddílu Prófu, kterého zajali a od rána mučili. Služka Kaťák
dává Prófovi facku a měšťanka Melmen dává příkaz k
opětovnému odvedení do mučírny. V tom okamžiku se na můj
povel „Útok!“ vyřítíme z postraní uličky. Prófa se mezitím
vymaní z pout a zavelí k ústupu. Můj oddíl pytlů se zbrkle vrací
zpět, následován hradními strážemi. Pak se soutěžící
rozcházejí na začátek hry. My husité vyrážíme do ulic ve dvou

oddílech; pytlové
a my. Snažíme se
škodit družinám v
plnění úkolů a
někdy se nám to
opravdu daří.
O b č a s s e
potkáváme s
hradní stráží nebo
prostořekou, až
přímo drzou
služkou Kaťákem,
která se nás snaží
zastrašit železným
párátkem, který
n azý v á n o žem
svého bratra. Jako
nejlepší útok
považujeme asi
když jsme začali
20.11.2010
střílet na jednu
družinu a získali pár životů. Pak ale se nám začali posmívat
a tak jsme zaútočili znovu. Oni si už dají pozor na to, jak s
námi mluví. Po dvou hodinách se scházíme v prostorách
českobratrské církve a vyhlašujeme výsledky. Družiny
získávají rozstříhanou zprávu a vydávají se za pokladem.
Po asi čtvrthodině je poklad nalezen. V racíme se zpět na
Malé náměstí a rozděluje se poklad. Následují pokřiky
jednotlivých oddílů a rozchod domů. Dnešek považuji za
úspěšný. Sice jsme nedobili Hradec, ale za to se nám
povedlo přehádat Kaťáka.
1. oddíl Hradec Králové

Z družinových schůzek
Schůzky malých, kteří se scházejí na své pravidelné
schůzky v úterý, jsou od začátku roku motivovány slavným
filmem Lví král. Chlapci a děvčata procházejí
dobrodružstvím malého lva Simbi. Se Simbou překonávají
překážkovou dráhu, poznávají stromy. Na poslední schůzce
jsme vyráběli budapešťskou pomazánku, jednohubky,
závitky ze sýru, šunky a okurky a také sladké piškotové
kuličky. Na konci schůzky jsme všechny ty dobroty snědly.
Schůzky starších, kteří se schází na své pravidelné schůzky
ve středu byly tento měsíc převážně zaměřeny na
dopilování detailů a dokončení příprav hry na starém městě.
Přípravy zahrnovaly i výrobu papírové munice, která byla
třeba k bitvám mezi družinami při hře ve městě.
Organizátoři hry se také sešli na mimořádné schůzce, kde
připravovali pro jednotlivé družiny obálky s mapami,
popisem úkolů a dalšími věcmi potřebnými pro hru na
starém městě.
Poslední schůzku v měsíci si vyzkoušeli práci právníků,
kteří zpracovávají prováděcí vyhlášky k zákonům. My jsme
si zvolili první dva skautské zákony.

Prosinec
3.12. Vycházka na Mikulášem na Plachtu
Tento pátek se společně celý oddíl vydáme na malou večerní
procházku na Plachtu. Možná se setkáme i s Mikulášem. Sraz na
tuto akci je v 16.30 hodin před klubovnou a návrat bude okolo
19.30 hodin opět ke klubovně. S sebou si na sebe vezme teplé
oblečení a vhodné boty. Žádné jiné speciální vybavení není
potřeba.

18.12. Vánoční výprava
Tradiční předvánoční vycházka. V současné době rozmýšlíme
formu v jaké podobě vánoční výprava proběhne. A proto více
informací vám sdělíme na schůzkách a v emailové konferenci.

23.12. Betlémské světlo
Pro ty z vás, kteří ještě nevíte, co to je, chci
napsat pár slov o tomto novodobém vánočním
zvyku. Tato akce vznikla v sousedním Rakousku v
ro ce 1 986, k dy m al ý pl am ín ek , př e ne se ný z
věčného světla, jež hoří v jeskynní kapli v
dalekém městě Betlémě, v jeskyni, v níž senarodil Ježíš Kristus, byl
dovezenakopoděkování těm lidem, kteří jakkoliv pomohli
dobročinné nadaci Světlo ve tmě. Tato nadace pomáhá především
zrakově, ale i jinak postiženým lidem a její pracovníci proto chtěli
všem svým dobrodincům poděkovat originálním, ale zároveň milým
a přátelským způsobem. Světlo dovezli do Lince, kde nadace sídlí a
kde jej původně slavnostně rozdávali. Za rok na to byli ke spolupráci
při roznášení a rozdávání přizváni rakouští skauti, a protože se akce
mocně rozrostla, přenesli její centrum do Vídně. A odtud se postupně
začalo šířit do Evropy. Zde se také v polovině prosince sejdou
skautské delegace z různých evropských států a při slavnostní
ekumenické bohoslužbě je jim Světlo předáno. Do naší republiky jej
dováží skauti z brněnského střediska „Řehoře Mendla“. Ve třetí
adventní sobotě je pak Betlémské světlo rozváženo za spolupráce
Českých drah do celé republiky, aby pak na Štědrý den bylo
rozneseno do kostelů, domovů důchodců, nemocnic, hospiců a
rozdáno sousedům, přátelům, rodinám, osamělým lidem… prostě
všem, komu chceme udělat radost maličkým dárkem, spojeným s
úsměvem a ujištěním, že nejsou ve světě sami. (Převzato z
www.betlemskesvetlo.cz)
A vy všichni, kdo si budete chtít Betlémské světlo přinést do svých
domovů a svým známým přijďte ve čtvrtek 23.12. V 18 hodin ke
katedrále na Velkém náměstí. Společně si zazpíváme koledy a
zapálíme si donesené svíčky světlem z Betléma.

Leden
22.1. Odpoledne deskových her

Únor
13. - 18.2. Zimní tábor
I v letošním školním roce se uskuteční o zimních prázdninách
druhý ročník zimního tábora. A jak již víte letos se vydáme na chatu
do Velké Úpy. Přihlášky na tábor jsou již k dispozici u vedení oddílu.
Krátkou informaci naleznete i na našich webových stránkách. Další
informace vám předáme během prosince a ledna.

26.2. Zimní výprava do Josefova
Tak to je orientační plán našeho oddílu na první pololetí nového
školního roku. Zapište si pečlivě termíny jednotlivých akcí,
abychom mohli společně prožít opět spoustu báječných chvil a
krásných dobrodružství.

Registrace 2011
Jak jsme již informovali začínáme vybírat registraci na
příští rok. Částka na rok 2011 byla stanovena na 600,-Kč.
Prosíme o její zaplacení nejpozději do poloviny ledna. V
registračním poplatku je zahrnuto pojištění, časopis atd.

...a na závěr?
Vám všem chceme popřát krásný adventní čas. A dny,
které zbývají do vánoc utekly jako voda. Všichni si užijte vánoční
čas a přejeme vám, abyste každý našel pod vánočním stromkem ten
nejhezčí dárek. A do nového roku vám přejeme vše jen to nejlepší.
Hodně zdraví, štěstí a pohody a těšíme se, že společně prožijeme
opět báječný rok plný krásných akcí.

Siggi, Pepek, Sova, Zuzka,Sváča, Veverka a Cyril

